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În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 25 iulie 2018, 

au fost aprobate 17 de proiecte de hotărâri. La începutul şedinţei s-a constatat 

încetarea prin demisie a mandatului de consilier judeţean al lui Adumitroaiei 

Răzvan-Ionuț şi a fost validat mandatul de consilier judeţean al lui Grosu 

Constantin. În urma rectificării bugetare s-a aprobat achiziţia de echipamente 

medicale pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei”.  

“Am aprobat achiziţia a 37 de echipamente medicale, trei instalaţii pentru blocul 

alimentar, două echipamente pentru funcţionarea reţelei informatice şi un 

dispozitiv pentru spălătoria unităţii medicale. Este doar o etapă din cadrul 

programului de dotare a unităţilor medicale aflate în subordinea Consiliului 

Judeţean Galaţi. Vor fi achiziţionate dozimetre, un dermatoscop, o linie 

endoscopică urologică, aparate de electroterapie şi terapie cu ultrasunete, un 

electrocardiograf, defibrilator, mese ginecologice, lampă scialitică, sterilizator cu 

staţie de osmoză inversă, un cardiotocograf, agitator trombocite şi un aspirator 

chirurgical. Lista dispozitivelor medicale care vor fi achiziţionate a fost întocmită 

de către medicii din cadrul unităţii medicale”, a declarat Costel Fotea, 

preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  

De asemenea, a fost actualizat devizul general al investiţiei de la secţia de 

Radioterapie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol 

Andrei”.  

“Am identificat un program cu fonduri europene prin care putem să decontăm 

banii pe care îi investim din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi la secţia de 

Radioterapie. Dacă vom reuşi să obţinem bani europeni şi pentru acest proiect, 

suma  din bugetul propriu care va fi economisită va fi investită pentru dotarea 

suplimentară a spitalelor. Principalul obiectiv este achiziţionarea unui computer 

tomograf de ultimă generaţie pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 

Galaţi.Valoarea investiţiei pe care Consiliul Judeţean Galaţi o realizează din 

bugetul propriu pentru extinderea şi amenajarea secţiei de Radioterapie este de 

5.040.293 de lei”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean 

Galaţi.  



 

 

În cadrul şedinţei a fost aprobat acordul dintre Biblioteca Judeţeană 

„V.A.Urechia Galaţi” şi Consiliul Judeţean Galaţi, pentru derularea investiţiei 

„Restaurare şi amenajare sediu Comisia Europeană a Dunării”.  

 “Am identificat surse de finanţare pentru restaurarea clădirii în care 

functionează Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia”, clădire în care a funcţionat 

Comisia Europenă a Dunării. Putem accesa aproximativ două milioane de euro 

pentru a reabilita complet acest edificiu cultural”, a declarat Costel Fotea, 

preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  

De asemenea, s-a hotărât demararea procesului de evaluare a Centrului de 

asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale în vederea închiderii 

acestuia şi dezvoltarea de servicii alternative, au fost aprobate acordurile cu 

Direcţia de Sănătate Publică şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi 

pentru derularea investiţiei de consolidare a unităţii medicale, s-au stabilit 

coeficienţii pentru salariile de bază ale personalului contractual din cadrul 

Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 

judeţului Galaţi şi au fost votate modificări de organigrame şi regulamente de 

organizare şi funcţionare pentru instituţii din subordinea Consiliului Judeţean 

Galaţi.  

 

 

 


